
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES REALIZADA NO DIA 09 DE 1 
NOVEMBRO DE 2022, ÀS 10 HORAS 2 

Aos nove dias do mês de novembro de ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, 3 
realizou-se reunião da diretoria da Adufes, gestão Autonomia e AfirmAção. Estiveram 4 
presentes os seguintes membros da diretoria: Prof.ª Aline Bregonci, Ana Heckert e 5 
Ana Cláudia Meira, virtualmente e, na sede da Adufes, presencialmente, 6 
compareceram Prof. Alexandre Cunha, Prof. Rafael Teixeira, Prof. Luciano Vidon e 7 
Prof. Edson Cardoso, presididos pela Prof.ª Junia Zaidan. As diretoras Jacyara Paiva e 8 
Luciana Soares justificaram ausência. Os pontos pautados na reunião foram  1) 9 
INFORMES. A) Junia informa que foi acrescentada à programação do dia 23 de 10 
novembro, que contará com a presença de Dermeval Saviani, um sarau poético, que 11 
está sendo organizado por Luciano Vidon e Ana Carolina Galvão, coordenadora do 12 
GTPFS, responsável pela atividade com Saviani. B) A presidenta informa que o 13 
plantão jurídico na Adufes, que acontece toda terça-feira pela manhã, passará a ser 14 
feito duas vezes por semana com data de início ainda a ser discutida. C) Junia informa 15 
que o relatório de avaliação da gestão já está sendo feitos e que serão apresentados 16 
os resultados em breve para enviar à base antes de pautar na próxima AG. D) A 17 
funcionária Elisângela retornou da licença saúde de caráter acidentário no dia 01 de 18 
novembro de 2022 e ainda há uma pendência de resposta do INSS. A funcionária tem 19 
férias a desfrutar até o início de dezembro de 2022. 2) PAUTA. A) AG de dezembro: 20 
Ficou marcada para o dia 13 de dezembro às 15h, decidido por unanimidade. B) 21 
Movimentos populares: ficou determinado pela Diretoria, em comum acordo, que as 22 
consultas sobre os pedidos de apoio financeiro serão feitas nas reuniões de Diretoria, 23 
e não mais por e-mail. Ao receber solicitações, os membros da Diretoria deverão 24 
informar aos solicitantes que  o retorno será dado em até 30 dias. Casos de urgência 25 
serão avaliados para decidir sobre a melhor forma de deliberação. C) Férias coletivas 26 
e férias de Junia: Junia apresenta para a Diretoria a proposta de férias coletivas da 27 
Adufes no mês de janeiro (entre 9 e 28 de janeiro, com retorno no dia 30 de janeiro), e 28 
também de alguns dias de recesso para a presidenta entre os dias 14 e 20 de 29 
novembro. As datas foram discutidas e aprovadas à unanimidade. D)  Frequência das 30 
reuniões da Diretoria: Fica decidido que as reuniões da Diretoria serão realizadas de 31 
15 em 15 dias, podendo haver, eventualmente, reuniões nesse intervalo de tempo, de 32 
forma virtual. E)  Apoio financeiro banda de congo: Ficou determinado pela 33 
Diretoria, à unanimidade, que será pago à banda de congo Panela de Barro a quantia 34 
de R$ 2.100,00,como pró-labore, além do lanche e transporte para atividades do 35 
Novembro Negro G)  Alteração do regimento: tendo sido levantada a necessidade 36 
de alterar a exigência de quórum em assembleias da Adufes, foi decidido pela 37 
Diretoria que este ponto de discussão será colocado junto ao ponto referente às 38 
Assembleias gerais simultâneas que estão sendo discutidas com o Conselho de 39 
Representantes. Quando houver proposta de alteração finalizada, será convocada AG, 40 
com quórum qualificado, como determina o Regimento, para deliberar sobre as 41 
eventuais alterações; H)  Viagens e eventos no interior: A presidenta solicita o 42 
registro do pedido de que a Diretoria se prepare e planeje para eventuais viagens para 43 
o interior, seja para Alegre ou São Mateus, de modo que todos possam contribuir, 44 
quando possível ,sobretudo em vista do início da construção da subsede em São 45 
Mateus e das diversas necessidades que a categoria residente no interior apresenta. I) 46 
Contratação da funcionária Adalgiza Gobbi: tendo em vista a decisão da Diretoria 47 
em reunião anterior de formalizar a contratação de Adalgiza via CLT e da indicação 48 
posterior da funcionária de que prefere se manter fora do regime da CLT, a Diretoria, 49 
com base na consulta ao Jurídico e na própria política em relação ao quadro de 50 
funcionários decidiu, à unanimidade, manter a decisão de contratação exclusivamente 51 



 
 
 
 
 

por meio de CLT, o que deverá ser informado à funcionária para que ela decida se 52 
ficará no quadro de funcionários. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidenta deu 53 
por encerrada a reunião, e eu, Aline Bregonci, Secretária Geral, lavrei a presente ata 54 
que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pela presidenta. 55 

Vitória, 21 de novembro de 2022. 56 
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